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ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

БО-ЛА

1. Наименование на продукта и фирмата-производител
1.1. Продуктов идентификатор

Наименование на продукта: БО-ЛА
1.2. Употреба на сместа/продукта и препоръчителна употреба:
1.3. Информация за доставчика:

Хедланд Агрокемикалс (Headland Agrochemicals Ltd)
Rectors Lane, Pentre , Deeside
Flintshire CH5 2DH , UK
Tel: +44(0) 1244 537370
Fax: +44(0) 1244 532097
E-Mail: enquiry@headlandgroup.com

1.4. Телефон за спешни случаи:
Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – тел.: +359 2 915 44 09
или 112

2. Описание на опасностите:
2.1. Класификация на сместа/продукта
Съгласно CHIP (Информация за опасностите и опаковането на химикали): Този продукт
не е класифициран по CHIP.
2.2. Елементи на етикета
Елементи на етикета съгласно CHIP: не представлява сериозна опасност
2.3. Други опасности
РВТ (Устойчив, биоакумулиращ, токсичен): Този продукт не е определен като РВТ
продукт.

3. Информация за състава:
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3.2. Смеси
Опасни съставки:
НАТРИЕВ МОЛИБДАТ

EINECS CAS CHIP CLP %

231-551-7 10102-40-6 Xi : R36/37/38 - 1-10%

4. Мерки за оказване на първа помощ:
4.1. Описание на мерките за оказване на първа помощ
При попадане върху кожата: измийте с обилно количество сапун и вода.
При попадане в очите: Да се промиват на течаща вода в продължение на 15 мин.
При поглъщане: Устата да се изплакне с вода.
При вдишване: Консултирайте с лекар.
4.2. Най-важните симптоми и ефекти (забавени и непосредствени)
При контакт с кожата: Леко дразнене на мястото, където е попаднал препарат.
При попадане в очите: Възможна е поява на дразнене и зачервяване.
При поглъщане: Възможно е да се появи дразнене в гърлото.
При вдишване: Без симптоми
4.3. Оказване на незабавна медицинска помощ и необходимост от специално лечение
Незабавно/специално лечение: неприложимо

5. Противопожарна безопасност
5.1. Средства за гасене на пожар
Да се използва подходящо средство за потушаване на огъня в окръжаващата среда. Да се
използва водна струя за охлаждане на контейнерите.
5.2. Опасности възникващи от вида на продукта/сместа
Опасности при експозиция: при изгаряне отделят токсични пари.
5.3. Препоръка към огнеборците: Огнеборците трябва да носят противогази и защитно
облекло, за да се предпазят от попадане на препарат върху кожата и очите.

6. Справяне с разливи
6.1. Лични предпазни средства, защитно оборудване и действия при авария
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Лични предпазни средства: За повече информация вж. раздел 8 от настоящия лист за
безопасност. Контейнерите с течове да се обърнат с течащата страна нагоре, за да се
избегне по-нататъшно разливане на течността.
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска изхвърляне в
канализация или реки. Разлива да се задържи чрез създаване на прегради.
6.3. Методи и материали за задържане и почистване на разливи
Почистване: Разлива да се посипе с пясък или почва. Да се прехвърли в затварящ се,
етикетиран контейнер за изхвърляне по подходящ начин.
6.4. Препратки към други раздели:
Виж раздел 8 на листа за безопасност.

7. Боравене и съхранение
7.1. Мерки за безопасно боравене с продукта
7.2. Условия за безопасно съхранение вкл. несъвместимост
Условия на съхранение: Да се съхранява на хладно и добре вентилирано място. Плътно
затворен. Да се съхранява при температури над 5°С.
7.3. Специфична употреба:
Няма данни

8. Контрол на експозиция / Лична защита
8.1. Контролни параметри
Лимити на експозиция на работното място: няма
8.2. Контрол на експозицията
Дихателна защита: Не се изисква
Предпазване на ръцете: предпазни ръкавици
Предпазване на очите: Предпазни очила. Да има осигурено място за промиване на очите.
Предпазване на кожата: защитно облекло.

9. Физични и химични свойства
9.1. Информация за основните физични и химични свойства
Агрегатно състояние: течност
Цвят: безцветен
Мирис: едва доловим мирис
Относителна плътност: 1.34-1.36
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9.2. Друга информация:
Няма

10. Стабилност и реактивоспособност
10.1. Реактивоспособност
Стабилен при препоръчителните условия на транспорт и съхранение.
10.2. Химична стабилност
Стабилен при нормални условия.
10.3. Вероятност за опасни реакции
Опасни реакции не биха възникнали при нормални условия на транспортиране и
съхранение. Възможно е разлагане на продукта при излагане на действието на условия
или материали описани по-долу.
10.4. Условия, които трябва да се избягват: топлина / нагряване
10.5. Несъвместими материали, които трябва да се избягват: силни окислители, силни
киселини.
10.6. Опасни разпадни продукти: при изгаряне се отделят токсични газове.

11. Токсикологична информация
11.1. Информация за токсикологични ефекти: не е приложима
Симптоми/пътища на експозиция:
При контакт с кожата: възможна е поява на слабо дразнене на мястото на попадане на
препарат.
При попадане в очите: Възможна е поява на дразнене и зачервяване.
При поглъщане: Възможно е дразнене в гърлото.
При вдишване: Няма симптоми.

12. Екологична информация
12.1. Токсичност: няма
12.2. Стабилност и разградимост: биоразградим
12.3. Биоакумулативен потенциал: няма
12.4. Подвижност в почвата: лесно се абсорбира в почвата
12.5. Резултати от оценка за устойчивост, биоакумулиране и токсичност (PBT)
РВТ идентификация: Веществото не е определено като РВТ вещество.
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12.6. Други неблагоприятни ефекти: незначителна екотоксичност

13. Изхвърляне
13.1. Третиране на отпадъците
NB: Да се обърне внимание на потребителя за възможното съществуване на местни и
регионални разпоредби по отношение изхвърлянето на отпадъците.

14. Информация при транспортиране:
Този продукт не изисква класификация при транспортиране

15. Регулаторна информация
15.1. Законодателство/правила за безопасно, неувреждащо здравето и околната среда
боравене с веществото/сместа
15.2. Химична оценка на безопасността – не е извършена от доставчика.

16. Друга информация
Този лист за безопасност е изготвен в съответствие с Регламент на ЕК №453/2010.
Фрази използвани в раздели 2 и 3: R36/37/38: Дразнещ за очите, дихателната система и
кожата.
Отказ от отговорност:
Горепосочената информация е коректна , но не претендира за изчерпателност и затова
трябва да бъде използвана само като ръководство.
Компанията не носи отговорност за нанесени щети причинени от неправилно боравене
или контакт с продукта.


